ﻣﻌﺪﻧﭽﯿﺎن ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﺒﺎﻟﺖ

ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ ﺑﺎﺗﺮی ﻟﯿﺘﯿﻮﻣﯽ را ﭘﺴﺮﺑﭽﻪﻫﺎی ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ از ﻣﻌﺪن اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!

ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺎردﯾﻦ ،ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی رد ﭘﺎﻫﺎﯾﯽ از ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﮔﺮوه ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﺒﺎﻟﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی ﻟﯿﺘﯿﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﺰده ﺑﺮﻧﺪ ﭼﻨﺪﻣﻠﯿﺘﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،از
ﻣﻌﺎدﻧﯽ در ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﮐﻨﮕﻮ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان در اﯾﻦ ﻣﻌﺎدن ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ در ازای درﯾﺎﻓﺖ ﯾﮏ دﻻر
در روز ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ و ﺧﺸﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج اﯾﻦ ﮐﺒﺎﻟﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ،ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﺒﺎﻟﺖ دﻧﯿﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻨﮕﻮ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ  20درﺻﺪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺎدن ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺨﻤﯿﻦ
ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ در ﺳﺎل  2012ﻣﯿﻼدی 40 ،ﻫﺰار ﮐﻮدک در ﻣﻌﺎدن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺒﺎﻟﺖ
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﮐﺎرﮔﺮان  12ﺳﺎﻋﺖ در روز ﺑﺪون اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ و در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ
و از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ،ﺳﻼﻣﺘﯽ آنﻫﺎ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دارد .ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ در ﺳﻦ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ،در ازای درﯾﺎﻓﺖ ﯾﮏ ﯾﺎ دو دﻻر
در روز ﺑﺪون ﻣﺎﺳﮏ و دﺳﺘﮑﺶ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﯿﻄﯽ و در ﮔﺮﻣﺎی زﯾﺎد ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ را ﺣﻤﻞ ﮐﺮده و
ﻣﻮرد ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻌﺎدن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،ﻣﻮاد اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ از اﯾﻦ ﻣﻌﺎدن ﺑﻪ دو ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ در ﮐﻨﮕﻮ و ﭼﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖ
ﭼﯿﻨﯽ  Huayou Cobaltﺑﯿﺶ از  40درﺻﺪ ﮐﺒﺎﻟﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورد و ﭘﺲ از ﻓﺮآوری،
آنرا ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎﺗﺮی ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﭘﻞ ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و وُداﻓﻮن ) (Vodafoneدر ﺑﯿﻦ
آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎردﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ادﻋﺎﯾﯽ از ﺳﻮی اﯾﻦ ﮔﺰارش را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ Huayou Cobalt .در ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ اﯾﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت اﻇﻬﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ» :از اﯾﻦﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل را در ﻣﻌﺎدن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﯾﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ﻏﯿﺮاﯾﻤﻦ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﯿﭻ اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارﯾﻢ«.
از ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺰده ﺷﺮﮐﺖ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﭘﻞ و وُداﻓﻮن ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎﯾﯽ را رد ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﮔﺰارش
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﻧﮑﺎر ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭼﻨﺪﻣﻠﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن در ﻟﯿﺴﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻫﯿﭻﯾﮏ از آنﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗـﻮاﻧﻨﺪ
ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺒﺎﻟﺖﺷﺎن از ﮐﺠﺎﺳﺖ Mark Dummett .ﯾﮑﯽ از اﻓﺮادی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﯿﺮی را ﮐﻪ ﮐﺒﺎﻟﺖ
ﺧﻮد را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻮاد دﻗﯿﻘﺎ ً از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺣﺪود ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﺒﺎﻟﺖ ﺟﻬﺎن
از ﮐﻨﮕﻮ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻫﯿﭻ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از راﺑﻄﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺨﺮاج اﯾﻦ ﻣﻮاد و ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و
ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ،ﺑﯽاﻃﻼع اﺳﺖ« .او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﮔﯿﺞﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ؛
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از
ِ
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ از ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺳﺆال ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﺒﺎﻟﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ از ﮐﺠﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ داده
اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺑﺪﻟﯿﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ردﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺒﺎﻟﺖ ﻧﺒﻮدهاﯾﻢ«.
ﺷﺮح ﻋﮑﺲ :ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎدن اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺒﺎﻟﺖ در ﮐﻨﮕﻮ
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